
Formulär för servicereparationer. 
Vänligen kontakta en Benzlers representant innan retur av enhet. 

Telefon direkt, Service 042-18 68 54 

Uppgifter för transport och identifiering. 
( Fyll i Era uppgifter nedan, vid frågor kontakta Benzlers ) 

Kund: 

Ert telefonnr/e-post: 

Er referens: 

Benzlers orderreferens: 
Benzlers kontakt: 

Antal och artikelnr: 
Artikelbeskrivning: 

Önskat returdatum: 
Beskrivning av felet, 
(om möjligt) 

Godsadress: AB Benzlers, Porfyrgatan 7,  254 68 Helsingborg, Sverige 

Vi på Benzlers har valt att dela upp vår service i olika djupgående nivåer för att kunna anpassa oss efter våra kunders 
högt ställda krav på kvalitet och kostnadseffektivitet. Offert delges kund för godkännande innan reparation påbörjas. 

Allmän översyn. 
Byte av lager och tätningar, Ingående och utgående axlar kontrolleras efter slitage. Övriga delar inspekteras 
och ersätts vid behov. Montering, funktionstest samt ytbehandling. Växellådan levereras som standard 
inklusive olja, Vid specifika önskemål (livsmedelgodkänd, syntet), var god ange detta i fältet för 
”Artikelbeskrivning” 

Djupgående översyn. 
Byte av lager och tätningar. Ingående och utgående axlar kontrolleras efter slitage. Övriga delar inspekteras 
och ersätts vid behov. Lagerläge och lagerspel vid montage dokumenteras. Alla åtgärder och avvikelser 
sammanställs i rapport över reparationen. Montering, funktionstest samt ytbehandling. 

Tillval - Obelastad provkörning:
Växeln kopplas upp och provkörs utan belastning. Ljudnivå samt temperatur vid lagerläge och 
på olja dokumenteras för att identifiera eventuellt onormala nivåer.

Tillval - Behandling för långtidsförvaring. 
Utrustning som står uppställd i lager längre än sex månader, bör rostskyddsåtgärdas. Utvändiga 
och invändiga komponenter på växeln kan vid leverans vara försedda med rostskyddsmaterial. 
(Använd skyddshandskar när dessa material avlägsnas). Rostskyddsmedel som applicerats invändigt 
behöver inte avlägsnas före drift. Utrustningen ska förvaras i en byggnad skyddad mot extrema 
temperaturer och fukt. De roterande komponenterna (kuggdrev och axlar) måste vridas några varv i 
månaden. OBS! Växellådan levereras utan olja. 

Transportkostnad till Benzlers samt ev. returtransport till kund är inte inkluderat i vårt erbjudande. Vi tar inte ansvar för  skador under transport. Vi 
förbehåller oss rätten att vid ev. retur av analyserade enheter skicka dessa i befintligt skick (nedmonterade). Om ingen annan överenskommelse görs 
kasserar vi inskickade enheter efter 6 månader från mottagningsdatum. Vi tar inte ansvar för enheter som skadas/förstörs vid omständigheter utanför vår 
kontroll (brand, översvämning, el-avbrott, stöld etc.). Avgift debiteras motvarande kostnader för undersökning vid avslag/ej svar gentemot offert.  

Jag godkänner ovanstående villkor. 

Underskrift/Namnförtydligande:       Datum: 




